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PRESSRELEASE 
 
Stockholm, 14 april 2014 

 
STILLE lanserar nytt sortiment av ergonomiska saxar 

Nya STILLE-Ekberg är ett sortiment av innovativa nya kirurgiska saxar som utvecklats för att minska 
kirurgisk trötthet och sätta nya standarder i ergonomi och perfektion. De nya instrumenten är 
utvecklade i samarbete med ÖNH-kirurgen Dr. Tomas Ekberg vid Akademiska Universitetssjukhuset i 
Uppsala.  

Tidskrävande procedurer kan leda till trötthet i kirurgens hand och försämrat kliniskt resultat. Nya STILLE-
Ekberg sortimentet av kirurgiska saxar är utvecklat i syfte att förbättra ergonomin och ge ökat stöd för handen 
med ett nytt fingergrepp. Det nya sortimentet är utvecklat i nära samarbete med Dr Tomas Ekberg, 
Överläkare, ÖNH-kirurg och chef för avdelningen för Otorhinolaryngologi vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala, Sverige. Dr. Tomas Ekberg baserade sin design utefter sitt kliniska behov av bättre balans, förfinad 
taktilitet och minskad trötthet i samband med tidskrävande och avancerade kirurgiska procedurer. 

Nya STILLE-Ekberg sortimentet är utvecklat och tillverkat i Sverige genom en unik och traditionell 
hantverksteknik i Torshälla. Nya sortimentet innehåller saxar belagda med STILLEs unika nya svarta STILLE 
Diamond teknik. Den nya beläggningen som lanserades 2013 skapar förutsättningar för en mer miljövänlig 
produktionsprocess genom en diamantliknande yta som är upp till 50 procent hårdare än konventionella 
keramiska eller Tungsten-Carbide belagda instrument. Detta leder bland annat till vassare skär, förbättrad 
motståndskraft mot nya tuffare steriliseringsmetoder och en lägre livscykelkostnad. 

STILLE-Ekberg är ytterligare ett resultat av STILLE Innovation, ett initiativ lanserat 2011 för att utveckla och 
globalt kommersialisera nya produkter baserade på kirurgers idéer och kliniska behov. "Vi fortsätter att 
introducera nya produkter och lösningar till marknaden i linje med vår vision att bidra till att skapa kirurgisk 
perfektion." kommenterar Philip Siberg, VD för STILLE AB. 

Det inledande sortimentet består av 16 olika saxar som kommer att presenteras vid American Association of 
Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) i San Francisco 26-28 april 2014. Som alla övriga STILLE instrument 
säljs nya STILLE-Ekberg med 30 års garanti. 

För bilder eller mer information, vänligen se www.stille.se eller kontakta:    

 
Philip Siberg     Pontus Lüning 
Verkställande Direktör   Global Business Manager Instruments 
+1 630 80 6194   +46 8 588 58041 
 
 
 
 
 
 
STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord 
till ledande kirurger världen över, det har vi gjort i över 170 år. STILLEs erbjuder ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten 
bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och Patientpositionering. Inom affärsområde Kirurgi har STILLE ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument 
för all öppen kirurgi med särskilt fokus på hjärt- / kärlkirurgi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder STILLE en 
ny generation av operationsbord för endovaskulär kirurgi. STILLE fokuserar på att erbjuda kirurgisk precision för livet. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och 
hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. 

 


